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Resumo
A Raízen, uma das empresas brasileiras de energia mais competitivas do mundo, cuja estratégia
contempla o desenvolvimento sustentável, apresenta este estudo sobre o Programa ELO, que impulsiona
a melhoria contínua das práticas adotadas por seus fornecedores de cana-de-açúcar, de acordo com a
abordagem Big Push para a Sustentabilidade, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(Cepal). Caracterizado por orientação e acompanhamento de campo frequente de fornecedores, o ELO é
disseminador de boas práticas que têm transformado propriedades rurais nas áreas de influência da
Raízen. Com esforços significativos em infraestrutura, desde sua implantação o Programa ELO já
proporcionou avanços consistentes na qualidade de vida dos trabalhadores da cadeia de fornecimento da
empresa – quase 2 mil fornecedores em mais de 460 mil hectares – e a adoção de medidas que reduziram
os impactos sociais, ambientais e econômicos de etapas do sistema produtivo, entre outros avanços que
também contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), detalhados
neste documento.
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Raízen, empresa integrada de energia.
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A. Introdução
Em 2012, alinhada à evidência global do debate a respeito dos impactos ambientais da cultura da canade-açúcar – em especial sobre mudança de uso do solo e o consumo de recursos hídricos –, a cadeia
sucroenergética brasileira passou a ser foco de preocupação em razão da eventual perda de espaço em
mercados compradores. Algumas iniciativas para ajustar as práticas nacionais à tendência mundial
crescente foram instituídas na esfera governamental, a exemplo do Protocolo Agroambiental, no Estado
de São Paulo, relacionado à queima da palha da cana e à colheita mecanizada. Além disso, as entidades
que agregam as indústrias passaram a atuar mais fortemente no sentido de demonstrar ao mercado
internacional que era possível produzir cana-de-açúcar de maneira sustentável no Brasil.
Paralelamente, desde o seu início, em 2011, a Raízen mantinha formalizada, em Acordo de
Acionistas, a intenção de obter garantias de fornecimento sustentável para toda a sua cadeia produtiva –
constituída por aproximadamente 50% de produção própria, em que a empresa arrenda terras, planta e
cultiva a matéria-prima, e 50% por fornecedores que, na modalidade de fornecimento de cana por meio
de contratos de duração mínima de um ciclo, respondem por todo o processo até a disposição da cana
para a companhia.
Diante do desafio identificado para que o objetivo fosse atingido, a companhia adotou duas
estratégias distintas e complementares:
• Para produção própria, cuja operação é totalmente gerida pela Raízen, optou pelo Padrão
Bonsucro2.
• Para produção oriunda de fornecedores, cujas operações não estavam sob controle da
companhia e tampouco havia homogeneidade nos níveis de gestão das diferentes propriedades,
optou por desenvolver um Programa inclusivo de apoio à melhoria contínua para qualificação
dos produtores de cana (Programa ELO).

B. Histórico
Resultado da joint venture entre a Shell e a Cosan, a Raízen3 identificou a demanda por qualificação da
cadeia de fornecimento da cana-de-açúcar, iniciando o trabalho em parceria com duas organizações: a
Solidaridad4 e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora5. Foi daí que nasceu a
proposta de desenvolver um Programa de apoio à melhoria contínua. A Solidaridad foi identificada
como potencial parceira, tendo em vista que já mantinha parceria com a Shell na Holanda e sugeriu a
participação do Imaflora, trazendo uma reconhecida instituição de acreditação para o desenvolvimento
do Programa.
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Programa de certificação para a transformação da indústria da cana de autoria da Bonsucro, associação multi-stakeholder cujo
objetivo é reduzir os impactos ambientais e sociais da produção de cana-de-açúcar por meio do desenvolvimento de um padrão.
A empresa integra todas as etapas da cadeia produtiva de cana – para a produção de açúcar, etanol e bioenergia –, mobilizando
pessoas e potencializando negócios. Também distribui e comercializa combustíveis para empresas de diversos setores da economia e,
por meio da licença da marca Shell, suporta uma rede de postos de serviços e bases de abastecimento em aeroportos em todo o
Brasil. A operações incluem ainda as lojas de conveniência Shell Select, que incrementam a experiência dos consumidores nas
paradas nos postos.
Organização internacional sem fins lucrativos, com mais de 50 anos de experiência e atuação em mais de 40 países no
desenvolvimento de cadeias de valor socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis nos campos
da agropecuária e da mineração artesanal. No Brasil, a Solidaridad atua com foco na sustentabilidade das cadeias de oito
commodities – entre elas a da cana –, contribuindo para a segurança alimentar e climática.
Organização brasileira que busca promover transformações nos setores florestal e agropecuário. Desde 1995, a entidade trabalha na
elaboração e aplicação de soluções inovadoras para cadeias produtivas e estimula o desenvolvimento de negócios sustentáveis,
demonstrando que é possível promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, gerar benefícios sociais e reduzir as
emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE).
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Foram então iniciadas tratativas que resultaram em um projeto-piloto, em meados de 2011, para
prover treinamento a 15 de seus fornecedores, com conteúdo definido a partir da identificação das
práticas mais relevantes e que demandavam melhorias.
Com a aprendizagem adquirida, a experiência se estendeu, também de forma piloto, para 256
fornecedores, no segundo semestre de 2012. À época, havia um guia de autoavaliação impresso, com um
conjunto de orientações referentes às dimensões social, ambiental e econômica. Essas primeiras
informações permitiram que se identificassem as práticas conduzidas e as oportunidades de melhorias.
Desde a sua concepção, o piloto foi um passo efetivo para traçar as estratégias do Programa ELO e
incluir todos os fornecedores – sem pré-requisitos para a adesão.

1. Descrição
Criado formalmente em 2014, o Programa ELO, inédito na cadeia produtiva global de cana-de-açúcar,
visa promover o desenvolvimento sustentável dos fornecedores da Raízen, engajando-os na adoção
progressiva de medidas que incentivem e apoiem a promoção da sustentabilidade econômica e o respeito
ao meio ambiente e aos direitos humanos e trabalhistas. O programa ELO busca fazer frente aos
seguintes desafios:
• Melhoria contínua dos fornecedores de cana da Raízen, abordando o aperfeiçoamento das
técnicas de gestão econômica, ambiental e social;
• Garantir o suprimento de cana sustentável, considerando requisitos legais e normativos e boas
práticas;
• Sustentabilidade econômica, ambiental e social, por reconhecer que a sustentabilidade é um
fator-chave para o sucesso dos negócios;
• Tendência de mercado, antecipando-se às exigências que visam uma cadeia de suprimentos
sustentável; e
• Redução do risco, tratando da continuidade do negócio e contribuindo para a proteção da
imagem do fornecedor de cana, da Raízen e de seus clientes.
A estrutura do ELO foi planejada para apoiar os fornecedores com base em critérios que
contemplam os três pilares da sustentabilidade: Ambiental, Social e Econômico. Além de promover a
melhoria contínua de seus participantes, o ELO é um programa que também está em constante melhoria.
Desde a sua criação aprendizados foram absorvidos pela Raízen e seus parceiros tornando o Programa
cada vez mais robusto.

2. Evolução
Fase 1: No início do Programa, durante as safras 2014/2015 e 2015/2016, a orientação dos
fornecedores tomava como base autoavaliações, ou seja, informações declaradas pelos produtores. Os
que apresentavam maior quantidade de desafios a serem superados – passavam a receber orientações e
acompanhamento técnico da Solidaridad. A ferramenta adotada para avaliar o desempenho era o Sistema
Horizonte Rural, pertencente à organização.
Fase 2: A primeira evolução se deu a partir de 2016, quando a Raízen assumiu o
acompanhamento técnico dos produtores de forma mais frequente e com maior capacidade de alcance.
Por meio da atuação de equipe de campo multidisciplinar, inicialmente composta por seis profissionais e
ampliada posteriormente para 13, a Raízen dedicou-se a fornecer apoio aos participantes do programa no
aperfeiçoamento da produção e na adoção de boas práticas. A gestão do Programa manteve-se a cargo da
área de Sustentabilidade da companhia, com apoio da Solidaridad, que tinha como uma das
responsabilidades, aumentar ainda mais o alcance do Programa, buscando parcerias estratégicas com
associações de produtores, por exemplo. Já o Imaflora realizava anualmente a verificação do ELO para
5

atestar seu andamento quanto à gestão e ao atendimento recebido pelos participantes e detectar e propor
pontos de melhoria, o que ocorre até hoje e confere maior assertividade e credibilidade ao Programa.
Fase 3: Com o amadurecimento da iniciativa e a necessidade de ajustar seu conteúdo para alinharse mais estreitamente à realidade do setor, a terceira fase de evolução foi iniciada em abril de 2019,
quando o ELO passou a contemplar quatro pilares temáticos – Negócios, Meio Ambiente, Cultivo e
Pessoas –, com 17 temas relacionados a eles. Também passou a dar atenção aos prestadores de serviços
dos produtores, o que ampliou o alcance a mais um elo da cadeia acompanhada pelo Programa. Hoje, o
Programa vai além do que se propunha inicialmente e inclui em seu conteúdo práticas adicionais em
relação à legislação, como manejo integrado de pragas e prevenção de incêndios. A Raízen investe
continuamente na capacitação de sua equipe interna, ampliada, nessa safra, para 20 profissionais, para o
aprimoramento do atendimento aos fornecedores. Na tabela abaixo estão os temas relacionados a cada
um dos quatro pilares temáticos do Programa.
Tabela 1
Pilares temáticos do Programa ELO
Negócios
1. Cultivar
2. Gestão

Meio ambiente
3. Agroquímicos
4. Floresta
5. Queima
6. Recursos hídricos

Cultivo
7. Adubação
8. Manejo Integrado de Pragas (MIP)
9. Plantio
10. Solo

Pessoas
11. Mão de obra
12. Trabalhista
13. Empregados próprios
14. Consórcio
15. Terceiros
16. Prestadores de serviços
17. Prevenção de riscos e acidentes

Fonte: Elaboração das autoras.

Atualmente, participam do Programa ELO cerca de 2 mil fornecedores de cana, o que
corresponde a 99,6% do volume adquirido de terceiros pela Raízen mediante contrato de longo prazo, e a
aproximadamente 50% do total de matéria-prima utilizada na moagem para produção de açúcar e etanol.
Há ainda um gestor de sustentabilidade para cada regional de atuação da empresa. Atualmente, 19 deles
compõem a equipe de campo do Programa, cada um responsável pela assistência técnica de cerca de 100
fornecedores, com três a quatro visitas por ano, em média. O Imaflora mantém as verificações anuais,
que baseiam o aprimoramento e direcionamento da iniciativa.

3. Investimentos transformadores
Como resultado do projeto-piloto conduzido em 2012, que envolveu 256 fornecedores, constatou-se a
necessidade de melhorias em sistemas e processos de produção por grande parte dos envolvidos. Entre
os principais focos de atenção apontados na ocasião destacaram-se oportunidades de melhoria em
relação ao atendimento à legislação, sobretudo relacionadas às questões trabalhistas e ao uso, transporte
e armazenamento de agroquímicos.
Nos anos subsequentes, a estratégia de engajamento de todos os fornecedores de cana-de-açúcar
da empresa foi fortalecida, baseada em um processo de aprimoramento contínuo gradual. O objetivo
sempre foi construir uma base inclusiva de fornecedores leais e de alto desempenho, assegurando o
fornecimento de matéria-prima sustentável e de qualidade.
A inclusão é fator prioritário dessa estratégia. As propriedades dos envolvidos no ELO variam
consideravelmente em dimensão – de menos de dez a mais de mil hectares. Mais da metade do número
de fornecedores (53%) representa apenas 8% do volume total de cana fornecida para Raízen. Ainda
assim, buscou-se o engajamento de todos na iniciativa, uma vez que, conforme observado logo após a
condução da experiência-piloto, quanto menor a dimensão do sistema de produção, maiores eram os
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desafios relacionados à sustentabilidade. Todos os fornecedores do Programa recebem o mesmo
atendimento, independentemente do volume entregue de cana-de-açúcar.
A cada ano, uma média 700 fornecedores aderiram ao ELO e, assim, entre as safras 2014/2015 e
2018/2019, foram realizadas mais de 6 mil visitas em campo. Em cada visita, o time de campo propõe
recomendações de melhorias, de acordo com as necessidades identificadas nas visitas de
acompanhamento técnico, e fornecem apoio na priorização e no planejamento de ações e investimentos
em suas propriedades – em linha com suas realidades. Inicia-se, assim, um processo de melhoria
contínua sintonizado às diretrizes e critérios que abarcam aspectos sociais, ambientais e econômicos e
que atendem às expectativas da Companhia de garantir o desenvolvimento sustentável de sua cadeia de
fornecimento.
Do ponto de vista econômico, a equipe oferece suporte no que diz respeito ao direito de uso da
terra, aos acordos de arrendamento e parceira e à gestão financeira. Já no aspecto social são feitas
recomendações como registro da jornada de trabalho, infraestrutura de atendimento ao trabalhador,
requisitos legais para contratação, segurança do trabalho e condições de remuneração, alojamento e
transporte. Na dimensão ambiental são observados os fatores que podem causar contaminação de solo e
água, o cumprimento das normas regulamentadoras envolvendo Cadastro Ambiental Rural (CAR), Áreas
de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL) e mudanças de uso do solo, além de orientações
sobre o manejo integrado de pragas e conservação de solo.
Entre os recentes avanços dos trabalhos, destaca-se que, dos fornecedores contemplados no
Programa, 80% já implementaram pelo menos, uma das melhorias propostas pelo time Raízen entre
2017/2018 e 2018/2019.
O ELO já está em sua sexta safra e, apenas nas três últimas (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020),
a Raízen investiu aproximadamente R$ 16,5 milhões, além de mobilizar diretamente um time de 25
pessoas (equipe de campo e de apoio estratégico/administrativo), das áreas de Sustentabilidade,
Negócios Agrícolas e indiretamente, 150 pessoas ligadas às demais áreas - Jurídico, Comunicação,
SSMA e Agronômico, além de três vice-presidências da companhia. Também conta com um sistema de
governança no qual os acionistas da companhia revisam o andamento do Programa em reuniões
trimestrais.

C. Impactos sociais, ambientais econômicos
Ao longo das últimas cinco safras, o Programa ELO protagonizou e impulsionou práticas que
evidenciam avanços nos aspectos sociais, ambientais e econômicos rumo ao desenvolvimento
sustentável de toda a cadeia de fornecedores de cana-de-açúcar da Raízen.

1. Dimensão social
Destacam-se iniciativas dedicadas à adoção das boas práticas trabalhistas – ainda um grande desafio para
muitos produtores –, como a adoção de melhorias das condições de trabalho. Nesse sentido, foram
conduzidos treinamentos por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que
envolveram 29 turmas na safra 2017/2018 e outras 11 turmas na safra 2018/2019, para capacitar os
fornecedores e seus funcionários sobre conformidade com a Norma Regulamentadora de Segurança e
Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura (NR 31).
Os temas abordados incluíram operação e manutenção de tratores e colhedoras, aplicação de
agroquímico e segurança no trabalho. Foram capacitadas cerca de 600 pessoas.
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Figura 1
Treinamento Senar | Araçatuba (SP)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Figura 2
Treinamento Senar | Piracicaba (SP)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Somente na última safra, 2018/2019, ocorreram ainda palestras ministradas por profissionais da
área Jurídica da Raízen em 16 associações de produtores de cana, visando orientar sobre regras básicas
do trabalho rural. Para reforçar o conteúdo dessas apresentações, foram elaboradas cartilhas,
disponibilizadas aos participantes e nessas associações. Foram promovidos também dez fóruns, em cada
regional de atuação do Programa, que contaram com a participação de cerca de 450 pessoas, sobre
Legislação e Reforma Trabalhista: Riscos, Alternativas e Soluções. O nível de satisfação apontado pelos
participantes foi de 91%.
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Figura 3
Palestra Regras Básicas do Trabalho Rural | Jaú (SP)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Exemplo de resultado desse empenho, nos últimos anos, é a formalização de 99% da mão de obra
direta dos fornecedores abrangidos pelo ELO, resultando em maior acesso ao mercado de trabalho
formal, além do aumento do número de produtores que começaram a oferecer incentivos por produção
ou benefícios extras aos seus trabalhadores, entre eles plano de saúde e seguro de vida.
Além disso, o número de propriedades que passou a dispor de estruturas de lazer e descanso para
trabalhadores rurais também aumentou: 211 produtores passaram a oferecer o benefício no último ano
do Programa. Parte dessas áreas de vivência foram adquiridas pelos fornecedores a preços mais
acessíveis, por terem sido anteriormente da Raízen. Quanto à segurança, esforços têm sido despendidos
para que os produtores adotem sempre as melhores práticas, por meio de treinamentos, materiais de
orientação, bem como outras iniciativas da empresa que podem facilitar a aquisição de EPIs a um custo
mais acessível, como pool de compras, por exemplo.
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Figura 4
Área de descanso e refeições | Ipaussu (SP)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Figura 5
Área de descanso e refeições | Ipaussu (SP)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

10

Figura 6
Área de vivência de desinvestimento comprada da Raízen (antes e depois)

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

2. Dimensão ambiental
Sob essa ótica, o programa busca disseminar as melhores práticas para preservação – o que inclui o
adequado manejo de agroquímicos, o descarte correto da embalagem desses produtos e,
consequentemente, o melhor gerenciamento de resíduos sólidos –, de modo a contribuir para evitar a
contaminação do solo e promover a melhoria da qualidade da água. No último ano do ELO, 121
fornecedores deixaram de reutilizar embalagens de agroquímicos. Outro marco do Programa é o fato de
100% dos integrantes adotarem medidas que não contaminam os recursos hídricos, como, por exemplo,
deixar de fazer a lavagem de embalagens de agroquímicos em cursos d’água
Nesse sentido, evidencia-se o trabalho organizado por meio de parcerias, sobretudo com a
Associação dos Fornecedores de Cana da Região Oeste Paulista (AFCOP), que resultou no Dia do
Campo Limpo, promovido em Valparaíso, interior de São Paulo, beneficiando também municípios do
entorno. A ação consistiu na coleta itinerante de embalagens de agroquímicos vazias para a adequada
destinação do material.
Motivado por essa iniciativa, o vereador João Pedro de Carvalho Júnior, produtor rural e membro
da Diretoria da AFCOP, apresentou projeto na Câmara Municipal de Valparaíso para instituir o Dia do
Campo Limpo e incluí-lo no calendário oficial do município. A proposta foi aprovada, sancionada e
promulgada no dia 12 de abril de 2019, como Lei Municipal nº 2.318, que estabelece a realização de ao
menos duas edições anuais do evento. No total, foram recolhidas 3,2 mil embalagens em 2018 e mais de
7,1 mil em 2019, no âmbito da ação, que atendeu 45 produtores nos dois períodos.
Outra iniciativa relevante no âmbito do ELO partiu da ideia de propor ferramenta para a
quantificação do impacto das melhores práticas de produção, tanto para a redução das emissões de Gases
do Efeito Estufa (GEE) como para a adaptação às mudanças climáticas – a Solidaridad apresentou
metodologia de quantificação da adoção de práticas nesse sentido. Mais de mil produtores de cana da
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Região Sudeste estão contemplados neste estudo, que visa apurar se seus desempenhos climáticos
melhoraram em razão da adoção das práticas incentivadas nas visitas de acompanhamento e nos
treinamentos. Para transformar os dados em métrica de desempenho climático (Climate Smart Index ou
CSI) foram identificadas 227 práticas incentivadas pelo Programa ELO aos produtores. Essas práticas
foram avaliadas quanto à adaptação climática e relevância de mitigação, resultando em 41 itens
considerados relevantes para o clima. A amostragem concluiu que os fornecedores melhoram seu
desempenho para adaptação e mitigação ao adotarem tais práticas em seus processos produtivos. Dos
agricultores visitados duas vezes, 42% tiveram desempenho de adaptação menor em comparação com a
primeira visita. Após a terceira visita, apenas 38% tiveram desempenho pior do que o valor basal e 59%
ultrapassaram a linha de base. Para as fazendas visitadas quatro vezes ou mais, apenas 26% revelaram
desempenho abaixo da média da linha de base e 74% a superaram. Em relação à mitigação, o padrão foi
similar: 25% dos fornecedores visitados duas vezes apresentaram desempenho menor em comparação à
primeira visita e 50% tiveram desempenho superior. Após a terceira visita, novamente 25% registraram
pior desempenho do que a linha de base, mas 67% a ultrapassaram. Para as fazendas visitadas quatro
vezes ou mais, apenas 10% realizaram abaixo de sua linha de base e 84% a excederam. Isso indica que
quanto mais visitas os fornecedores recebem, mais provável é que melhorem seu desempenho inicial.
Figura 7
Atividades da parceria com a AFCOP

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

3. Dimensão econômica
O principal impacto para os fornecedores refere-se à ampliação do potencial de acesso a crédito rural,
posto que parte da análise de riscos dos clientes pelas instituições financeiras contempla adequação às
legislações pertinentes à atividade, tema amplamente contemplado pelo ELO: a elegibilidade à
contratação de crédito rural depende dessa adequação, conforme preconiza o Manual de Crédito Rural
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(MCR)6, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Assim, aos que atendem a determinados critérios de
melhoria contínua e sustentabilidade, é maior a possibilidade de ampliarem investimentos em aquisição
de insumos e equipamentos, manutenção de maquinário, entre outras despesas relacionadas à
propriedade, o que pode resultar em aumento de produtividade e competitividade.
Além disso, os fornecedores participantes do Programa ELO que implementam as ações propostas
pelo time de campo, são priorizados em eventuais repasses de áreas próprias da Raízen para manejo,
com melhores processos produtivos implementados, o que amplia diretamente o potencial de produção e
a receita dos beneficiados.
Indiretamente, há ainda impacto econômico para a própria Raízen, que vem revisando sua
estratégia comercial de modo a reforçar a sustentabilidade como proposta de valor aos clientes. Esse
trabalho teve início a partir de estudos individualizados sobre os 88 maiores clientes da empresa,
elaborados a fim de identificar sinergias com esses players. O diagnóstico subsidiou diversas
aproximações, resultando, em menos de um ano, em 18 relevantes interações como benchmarkings,
treinamentos, construção colaborativa de ferramentas e consultorias estratégicas. Entre as interações
destacam-se workshops sobre compras sustentáveis e relacionamento com fornecedores, além de novas
parcerias comerciais e institucionais em todas as frentes de negócio – açúcar, etanol, energia e
combustíveis –, fomentando relações cada vez mais sustentáveis em diversos setores da economia. Nessa
linha, o aprendizado adquirido com o ELO reforça a atuação da companhia como referência em
relacionamento com fornecedores e garantias de processos – atualmente, 90% de sua cadeia produtiva
está coberta por programas que garantem a origem da matéria-prima, própria ou terceira, sob critérios e
atributos de sustentabilidade.

D. Relação com o big push
A abordagem do Big Push para a Sustentabilidade é definida pela Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe (Cepal), das Nações Unidas, como “uma articulação e coordenação de políticas
(públicas e privadas, nacionais e subnacionais, setoriais, tributárias, regulatórias, fiscais, de
financiamento, de planejamento, etc.) que impulsionem investimentos nacionais e estrangeiros para
produzir um ciclo virtuoso de crescimento econômico, gerador de emprego e renda, redutor de
desigualdades e brechas estruturais e promotor de sustentabilidade”. (Cepal/FES, 2019).
O programa ELO constitui, portanto, um exemplo de Big Push para a Sustentabilidade na cadeia
de cana-de-açúcar ao passo que engaja aproximadamente 2 mil fornecedores na articulação de
investimentos destinados ao desenvolvimento sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico –
seja protagonizando, com aportes próprios da companhia, seja inspirando iniciativas nas propriedades de
fornecedores com vistas às melhores práticas. Constitui-se, assim, uma referência não apenas para o
setor sucroenergético, mas para os demais segmentos do agronegócio nacional.
Desde a adoção da iniciativa, diversas parcerias foram firmadas, tanto entre áreas internas da
Raízen, como com as organizações Imaflora e Solidaridad e até mesmo com demais entidades do
terceiro setor, a exemplo de associações e cooperativas de produtores de cana-de-açúcar. Reflexos do
Programa foram endossados pelo Poder Público como a promulgação da Lei nº 2318, no município de
Valparaíso (SP). A possibilidade de acesso de participantes do ELO ao crédito rural também exemplifica
eventuais aportes de recursos na sustentabilidade da cadeia sucroenergética.
Ainda à luz da abordagem do Big Push para a Sustentabilidade, é possível estabelecer uma
reflexão a partir das eficiências schumpeteriana e da sustentabilidade (Cepal/FES, 2019). A primeira
6

Disponível em www3.bcb.gov.br/mcr/completo, o Manual de Crédito Rural (MCR) codifica as normas aprovadas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, às quais devem subordinarse os beneficiários e as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), sem prejuízo da
observância da regulamentação e da legislação aplicáveis.
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destaca que externalidades positivas se irradiam por toda a cadeia de valor a partir da integração dos elos
produtivos e do compartilhamento de conhecimento e inovação entre as partes (Cepal/FES, 2019). Nesse
sentido, no âmbito do ELO, observa-se que a Raízen, ao disseminar entre seus fornecedores e
respectivos contratados, práticas assimiladas em suas áreas próprias de cultivo e aplicadas em linhas com
certificações de referência para o setor em todo o mundo – Bonsucro e International Sustainability
Carbon Certification (ISCC) –, incentiva investimentos, acelera a adoção de tecnologias e estimula a
sustentabilidade em toda a sua cadeia. Já a segunda ressalta o crescimento econômico descolado do
aumento de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) e da devastação ambiental (Cepal/FES, 2019),
reforçando os impactos do ELO na melhoria das condições de trabalho e na facilitação de acesso ao
crédito, sem deixar de observar a conformidade dos fornecedores com a legislação ambiental brasileira,
que inclui normas para regular Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL) e
mudança de uso do solo, implicando disseminar práticas que evitem a contaminação de solo e água,
entre outros critérios periodicamente monitorados no âmbito do Programa. Avanço nesse sentido foi o
fato de, após a intervenção do time de campo da Raízen, 30 fornecedores ligados ao ELO terem deixado
de conduzir atividades agropecuárias em APPs.
Outro elemento da abordagem do Big Push para a Sustentabilidade, relacionado ao
reconhecimento de lacunas estruturais de desenvolvimento nos países da região da América Latina e do
Caribe, também tem sinergia com o ELO, uma vez que a iniciativa visa identificar, registrar,
acompanhar e dirimir as assimetrias entre as propriedades registradas no Programa.
É relevante o potencial da Raízen para estimular a sustentabilidade. Somente na última safra,
2018/2019, o total de cana moída pela companhia (59,7 milhões de toneladas)7 representou mais de
10,4% do volume processado em todo o Centro-Sul do Brasil (573 milhões toneladas)8, principal região
produtora do País. Considerando que 50% do volume de cana processado pela companhia é oriundo de
fornecedores de cana e que 98% desses produtores fazem parte do Programa ELO, podemos afirmar que
o programa influencia positivamente cerca de 5% da produção de cana do país.
Os números do Programa ELO são relevantes (diagrama 1).
Diagrama 1
Números do Programa ELO

Fonte: Elaboração das autoras.

Outro fato de destaque é que, dos quase 2 mil fornecedores aderentes ao ELO, cerca de 52%
cultivam outras commodities, como soja e amendoim, além de pecuária, repercutindo, assim, as boas
práticas assimiladas também nas demais culturas e segmentos do agronegócio.

7
8

Raízen, Relatório Anual 2018/2019. Disponível em www.raizen.com.br/relatorioanual/1819.
Unica, Relatório final da safra 2018/2019 Região Centro-Sul. Disponível em unicadata.com.br/listagem.php?idMn=109.

14

E. Relação com ODS
Há convergências entre os impactos do Programa ELO e a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS; ONU, 2015). A iniciativa tem contribuído para o alcance dos
seguintes objetivos detalhados na Tabela 2.
Tabela 2
Contribuições do ELO e a Agenda 2030
ODS

CONTRIBUIÇÃO DO ELO
Práticas que melhoram a qualidade do solo, bem como investimento em infraestrutura
rural e desenvolvimento de tecnologia, sobretudo em países em desenvolvimento, como
é o caso do Brasil. A conservação e o manejo correto do solo ampliam o potencial
produtivo por área e contribuem para a perenidade do sistema de produção.

Práticas que reduzem o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e
a contaminação e poluição do ar e da água do solo, além contribuírem para a saúde,
segurança e qualidade de vida do homem do campo via construção de abrigos para
descanso e refeições e melhoria nos alojamentos, por exemplo.

Práticas que abordam o aumento do número de jovens e adultos com habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho
decente e empreendedorismo.

Práticas que contemplam a meta de melhorar a qualidade da água, reduzindo a
poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos. Inclui
ainda a realização frequente de análises de potabilidade de água fornecida aos
trabalhadores.

Práticas relacionadas à proteção dos direitos trabalhistas, à garantia de ambientes de
trabalho seguros e à erradicação dos trabalhos forçado e infantil.

Práticas que visam à quantificação do impacto das melhores práticas de produção, tanto
para a redução das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) como para a adaptação
às mudanças climáticas.

Práticas que contribuem de forma significativa para deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda de biodiversidade.

Práticas desenvolvidas conjuntamente, de forma a fortalecer os meios de implantação e
ampliar seu alcance.

Fonte: Elaboração das autoras.
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F. Conclusão
O estudo do ELO, a partir da abordagem do Big Push para a Sustentabilidade, evidencia o quão
determinante é a sustentabilidade para o avanço da cadeia produtiva da cana-de-açúcar e,
consequentemente, para seus resultados econômicos, que beneficiam não apenas a Raízen e seus
fornecedores, mas o setor sucroenergético – que, por sua vez, representa 2% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro e equivalente a 10% do valor bruto total do agronegócio, além de gerador de mais 800
mil empregos9.
Desde as primeiras etapas do Programa, ainda em fase piloto, constatou-se que grande parte dos
produtores desconhecia as práticas sobre as quais o ELO orientava. A não adoção de tais práticas, em
grande parte não era por negligência, mas sim por desconhecimento. A falta de acesso à informação é
um dos desafios a serem superados em cadeias de valor que dependem da produção agropecuária. Do
ponto de vista social, o Programa ELO presta um serviço aos seus participantes equivalente a uma
consultoria para a adoção de boas práticas de produção bem como de adequação às legislações às quais
os sistemas de produção estão submetidos e que, raramente, são de conhecimento e domínio do produtor
rural. O ELO promove a interação entre seus diferentes agentes, de forma a impulsionar, de fato, as
práticas sustentáveis em escala relevante: mais de 1,9 mil fornecedores de cana-de-açúcar em cerca de
461,5 mil hectares de terras cultivadas. Um dos efeitos dessas práticas é a melhoria das condições de
trabalho e da qualidade de vida dos trabalhadores e instituição de uma cultura de conformidade.
Além disso, no momento em que o mundo volta os olhos para os efeitos das mudanças climáticas,
sobretudo sobre as futuras gerações, o ELO contempla essa preocupação, ainda que de forma
coadjuvante, por meio de estudo preliminar sobre o impacto das práticas disseminadas para a redução
das emissões de GEE. Complementarmente, busca fazer a diferença na preservação do solo e dos
recursos hídricos via manejo adequado e correta destinação de resíduos.
O ELO também expõe o compromisso da Raízen com a sustentabilidade, centro de sua estratégia,
uma vez que muitas das práticas assimiladas passaram a ser compartilhadas com seus clientes, levando o
Push a outros setores da economia e reforçando a integração de toda a matriz produtiva brasileira.
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Anexo: Materiais complementares
Compilado de informações que evidenciam as atividades realizadas no escopo do Programa ELO.
Com o apoio da equipe de desinvestimentos da Raízen, alguns materiais usados e em bom estado de
conservação foram vendidos a um preço acessível aos fornecedores, para que eles pudessem fazer
melhorias nos alojamentos e nas áreas de vivência disponibilizadas aos seus funcionários.
Diagrama 2
Estrutura dos alojamentos

Fonte: Elaboração das autoras.

Fóruns sobre Reforma Trabalhista – Eventos com objetivo de informar aos produtores, as recentes
alterações na legislação trabalhista, bem como os impactos para a atividade de produção de cana-deaçúcar. Foram realizados 10 fóruns, com a participação total de aproximadamente 450 pessoas.
Tabela 3
Eventos realizados
Local

Regional

Data

Assocap
Coplacana
Unidade Tarumã
Unidade Ipaussu
Unidade Barra
Unidade Junqueira
Unidade Bonfim

Piracicaba I
Piracicaba II
Assis
Ipaussu
Jaú
Junqueira
Araraquara

26.01.2018
29.01.2018
01.02.2018
01.02.2018
02.02.2018
22.02.2018
23.02.2018

Restaurante Villa Verde

Andradina

01.03.2018

Unidade Univalem
Fundação Raízen

Araçatuba
Jataí

02.03.2018
09.03.2018

Fonte: Elaboração das autoras.
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Quadro 1
Fotos dos eventos realizados

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Palestras sobre Regras Básicas do Trabalho Rural – O objetivo principal foi informar aos produtores
todos os deveres a serem observados na contratação de trabalhadores para a atividade de cultivo de canade-açúcar. Foram realizados 16 fóruns, com a participação total de aproximadamente 400 pessoas.
Tabela 4
Eventos realizados
Associação

Regional

Data

AFOCAPI

Piracicaba

03.10.2018

ASSOCICANA

Jaú

19.10.2018

AFIBB

Barra

19.10.2018

ASSOCAP

Capivari

26.10.2018

ASSOCANA

Assis

14.11.2018

CANAUSSU

Ipaussu

14.11.2018

CANAPAR

Ipaussu

14.11.2018

CANASOL

Araraquara

21.11.2018

SOCICANA

Araraquara

22.11.2018

AGRIMINA

Junqueira

13.12.2018

ALFOCIG

Junqueira

13.12.2018

CANAOESTE

Junqueira

13.12.2018

APCA

Araçatuba

14.03.2019

AFCOP

Araçatuba

14.03.2019

AFOCAN

Andradina

15.03.2019

APMP

Jataí

12.06.2019

Fonte: Elaboração das autoras.
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Quadro 2
Fotos dos eventos realizados

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Palestras sobre e-Social: Objetivo de informar aos produtores os impactos da implantação do e-Social.
Foram realizadas 11 palestras com a participação total de aproximadamente 400 pessoas.
Tabela 5
Eventos realizados
Local

Regional

Data

Unidade Gasa

Andradina

12.06.2018

Fundação Raízen

Araçatuba

13.06.2018

Coplacana

Piracicaba II

15.06.2018

Assocap

Piracicaba I

18.06.2018

Unidade Barra

Jaú

21.06.2018

Associcana

Brotas

21.06.2018

Unidade Junqueira

Junqueira

25.06.2018

Unidade Bonfim

Araraquara

26.06.2018

Unidade Tarumã

Assis

27.06.2018

Unidade Ipaussu

Ipaussu

27.06.2018

Fundação Raízen

Jataí

29.06.2018

Fonte: Elaboração das autoras.
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Quadro 3
Fotos dos eventos realizados

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Outras ações de engajamento: Objetivo de levar informações e conscientizar produtores e funcionários
sobre direitos e deveres no que diz respeito às legislações trabalhistas.
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Quadro 4
Fotos dos eventos realizados

Fonte: Banco de imagens do Programa ELO.

Foram distribuídos aproximadamente 5.000 materiais impressos, com objetivo de levar informação sobre
a adoção de boas práticas aos produtores de cana da Raízen.
21

Figura 8
Materiais para orientação

Fonte: Material Raízen

Visitas de acompanhamento técnico realizada pela equipe do Programa ELO, com o objetivo de levar
informação e orientação aos fornecedores de cana da Raízen.
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Diagrama 3
Interações com produtores

Fonte: Elaboração das autoras.

O evento foi divulgado na mídia local e devido ao sucesso, a coleta itinerante foi oficialmente
estabelecida, através da instituição da lei municipal n. 2.318/2019.
Figura 9
Divulgação no Site da Prefeitura da Valparaíso

Fonte: Prefeitura de Valparaíso. Disponível em: https://www.valparaiso.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/389/PREFEITURA-EAFCOP-REALIZA-O-1%C2%B0-RECEBIMENTO-ITINERANTE-DE-EMBALAGENS-VAZIAS-DE-DEFENSIVOSAGR%C3%8DCOLAS Acesso em: 10/06/2019
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Figura 10
Divulgação no Site da Associação de Produtores AFCOP

Fonte: AFCOP. Disponível em: https://www.afcop.com.br/single-post/2019/06/27/Iniciativa-de-remo%C3%A7%C3%A3o-deembalagens-vazias-de-agrot%C3%B3xicos-da-zona-rural-motiva-cria%C3%A7%C3%A3o-Lei-sobre-DIA-DO-CAMPOLIMPO-em-Valpara%C3%ADsoSP. Acesso em: 10/06/2019
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Figura 11
Lei nº 2318 – Divulgação Diário Oficial

Fonte: Prefeitura de Valparaíso. Disponível em: https://www.valparaiso.sp.gov.br/publicos/047_lei_ord_2318_2019.pdf

O Pool de Compras é uma estratégia de negociação que reúne as demandas de insumos e equipamentos
de um grupo de fornecedores com o intuito de gerar escala proporcionando condições comerciais
competitivas, buscando redução de custos e sustentabilidade dos negócios.
Diagrama 3
Dados sobre Pool de Compras

Fonte: Elaboração das autoras.

O Programa ELO foi premiado no evento Mastercana Centro Sul 2018, um dos mais tradicionais eventos
do setor e reconhece, há 30 anos, o mérito dos profissionais, lideranças e empresas que atuam para o
desenvolvimento sustentável da indústria sucroalcooleira
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Figura 12
Prêmio MasterCana Centro Sul 2018

Fonte: Fonte: MasterCana. Disponível em: https://www.mastercana.com.br/mastercana-2018/#

A Raízen foi destaque no Guia Exame de Sustentabilidade - 2018 no setor do Agronegócio tendo como
case de referência, o Programa ELO.
Figura 13
Destaque - Revista Exame 2018

Fonte: Fonte: Revista Exame. Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/umaespecie-ameacada-esta-de-volta-ao-cerrado/
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O Programa ELO da Raízen foi premiado durante evento internacional “Bonsucro Week”, em Londres,
como uma ação transformadora e inovadora que contribui para o desenvolvimento sustentável do setor
sucroenergético.
Figura 14
Bonsucro Inspire Award 2016

Fonte: Bonsucro. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/bonsucro/albums/72157678407660273/page2
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